KONINKLIJK VERBOND VAN VADERLANDSMINNENDE KRINGEN VAN
ANTWERPEN
Nr.4 april 2022

Edito
Moeten we bezorgd zijn dat burgers de verkeerde conclusie uit de coronacrisis trekken? Dat ze
gaan zeggen dat het op vrijheid gebaseerde westerse model ons de das heeft omgedaan. Dat China de
crisis beter heeft aangepakt en dat we naar meer autoritaire structuren moeten. De conclusie van corona
zou echter moeten zijn dat zelfbeschikking onverminderd belangrijk blijft, maar dat vrijheid ook
betekent dat je als individu offers moet brengen voor de gemeenschap. Solidariteit is hierbij een must,
ook internationaal, maar blijft een fragiel begrip. Realistisch gezien begint solidariteit na een tijd meestal af te
zwakken. Veelal wordt een al of niet denkbeeldige grens overschreden en krijgt egoïsme te bovenhand.

Hopelijk helpen de ervaring met corona en de financieel-economische crisis van 2008 ons
terugkeren naar een collectiever vrijheidsbegrip. Niet dat we blind vertrouwen geven aan de staat.
Burgers moeten erbovenop blijven zitten om te controleren of de overheid haar beloften nakomt.
Hopelijk zal corona ons denken over vrijheid niet individualistischer maar collectiever maken.
Er moet vermeden worden dat de huidige crisissituatie de burger nog meer in de richting gaat duwen van
individuele vrijheid en bevrijding van de staat.

KALENDER
K.V.V.K. (Koninklijk Verbond van Vaderlandsminnende Kringen)
Op maandag 06 juni 2022 (Pinkstermaandag) organiseert K.V.V.K een uitstap met autocar en
eert op die dag de slachtoffers (Belgische militairen) van de RHENUS 127 te Willemstad (NL ).

Programma:
09u30 : Samenkomst aan de parking van de GB-CARREFOUR te
Schoten (eindhalte van trams 2 en 3 – P+R Merksem).
09u45 : Vertrek naar Willemstad (NL), bij aankomst gelegenheid voor
een sanitaire stop.
11u30 : Herdenkingsplechtigheid aan het monument “Slachtoffers
Rhenus 127”. Verwelkoming, toespraken, bloemenhulde, gebed en nationale hymnes.
Gezien de Vaderlandse Vereniging Groot-Kortenaken op deze dag ook een uitstap maakt naar
Willemstad en er ook een herdenkingsmoment plant, werd in onderling overleg besloten deze
gemeenschappelijk te organiseren.
12u30 : Lunch (driegangen menu) in restaurant Bellevue. .Menu: Voorgerecht - Geitenkaas met
zoetzure rode ui, walnoten en balsamicodressing. Hoofdschotel - Kalfsoester met een romige truffelcepessaus, seizoengroenten en aardappelgratin. Dessert: Créme brûlée met sinaasappelijs. Dranken bij
de lunch zijn voor eigen rekening.
14u30 : Mogelijkheid (facultatief) tot bezoek (met gids) aan interessante bezienswaardigheden in
Willemstad (o.a. het Mauritshuis en de Koepelkerk), of vrij bezoek Willemstad.
17u00 : Vertrek naar Antwerpen (GB-CARREFOUR SCHOTEN).
Deelname aan 47.00 euro per persoon all-in (autocar, lunch en gids). Inschrijving via storting op
rekening BE51 0014 1169 5762 van K.V.V.K., met vermelding “WILLEMSTAD” en dit vòòr
woensdag 25 mei 2022.
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Do 21 juli 2022: deelname aan plechtigheid te Antwerpen n.a.v. Nationale Feestdag
Za 30 juli 2022: Feest n.a.v. Nationale Feestdag. De locatie wordt zo snel mogelijk medegedeeld, en
dit in functie van de impact – ‘Tall Ships Races 2022 van vr 22 tot ma 25 juli 2022.
Do 29 september 2022: Voordracht ‘Van Weimarrepubliek tot Nazi-Duitsland: sluipmoord op de
rechtstaat’ door Marc Van Boxelaer. Plaats: salons van het MCPA (Militair Commando Provincie
Antwerpen). Aanvang 13u30 – einde 15u30. Daarop aansluitend Drink der Vriendschap (laatste
donderdag).
Vr 11 november 2022: wapenstilstand – plechtigheid aan monument stadspark en Schoonselhof (Stad
Antwerpen) en eventuele receptie - Felix Pakhuis.
Di 15 november 2022: Koningsdag met Te Deum in O.L.V. Kathedraal en eventuele receptie op het
Provinciehuis (federaal)
Info: Secretariaat – Koninklijk Verbond van Vaderlandsminnende Kringen (K.V.V.K.) – p/a Ronald
De Vré, Rommersheide F 17 – 2960 Brecht. GSM: 0471 114 512. Mail: kvvk.secretariaat@gmail.com
Militair Commando Provincie Antwerpen
De maandelijkse “Drink van de Vriendschap” die doorgaat in de salons van het Militair
Commando Provincie Antwerpen, Belgiëlei 117, gaat normaliter door op de laatste
donderdag van de maand. Vanaf 16u00 is iedereen welkom. De drink van april 2022
ging uitzonderlijk door op 21 april i.p.v. 28 april 2022.
V.O.V. (Vriendenkring van de Officieren van de Veldtochten)
De oprichting van de Koninklijke Vereniging Officieren van de Veldtochten dateert van 1922. V.O.V.
bestaat dus honderd jaar. Op do 17 november 2022 is er een bloemenneerlegging aan het monument
aan het Stadspark. Voorts voorziet het bestuur een academische zitting (met sprekers) en een feestmaal.
De Kring V.O.V. Antwerpen zal de organisatie hiervan waarnemen. Het ganse event zal dus in
Antwerpen plaats vinden. Meer details volgen later.
Inlichtingen: Jos Voet 0475-27 53 58. jozefvoet07@gmail.com
N.V.V.S. (Nationale Vriendenkring Veteranen van de Strijdkrachten) – afdeling Antwerpen)
Za 15 oktober 2022: 29ste jaarfeest in de Nieuwe Basiliek te Edegem. Meer info volgt later.
Info: Erik Vindevoghel – nvvs-vindevoghel@skynet.be . 03-644 15 14.
Nationale Vereniging Miliciens en Beroepsmilitairen van België vzw (N.V.M.B.B.)
zo 8 mei 2022: Jaarfeest 2022 – Gewone Algemene Ledenvergadering – Regio Groot-Antwerpen
- Akerzaal van het Ekers Hof, Grote hagelkruis, 6/1 te Ekeren-Centrum.
Het programma werd als volgt opgesteld: 10u30 – Eucharistieviering in de Sint-Lambertuskerk te
Ekeren-Centrum. 11u40 – Bloemenlegging aan het Monument der Gesneuvelden.
12u15 – De aanwezige vaandrigs en alle genodigden worden vriendelijk uitgenodigd in de Akerzaal
voor gratis belegde broodjes met koffie of thee. 13u30 – Aanvang Gewone Algemene Vergadering.
Zo 12 juni 2022: Algemene Bijzondere Ledenvergadering N.V.M.B.B. Nationaal. Akerzaal –
Ekeren. Mogelijkheid deelname aan maaltijd.
Do 21 juli 2022: Nationale Feestdag. – district Ekeren. Te Deum in de Sint-Laùmbertuskerk –
Bloemenehulde aan het Monument der Gesneuvelden.
Info: Hendrik Van Eecke 0476- 67 02 05 - E-mail : hendrik.van.eecke@proximus.be
K.N.V.R.O – Kempen (Koninklijke Kring Reserve Officieren Kempen)
Enkele activiteiten zijn in voorbereiding, waarop nog géén datum kan worden gekleefd: Daguitstap
Eindhoven – bezoek aan het museum – busreis met “Reizen de Arend”, Nieuwjaarsdrink KNVROKempen Mess Offr 3Para, Bezoek aan EURIDICE te Dessel –
Zo 08 mei 2022: Viering 77 jaar “Einde Wereldoorlog II”. Eredienst, bloemenneerlegging,
academische zitting in raadzaal stadhuis.
Za 03 – Zo 04 september 2022:Fronttoure WO I met VROL naar het Belgisch slagveld in de
Westhoek. Busreis met ‘Reizen de Arend”.
Info: marc.nuyens@telenet.be , 014-72 30 24, 0476-99 71 96.
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FRALEF (Fraternelle des anciens de la Legion Etrangère):
Iedere eerste vrijdag van de maand, tussen 14u00 en 17u00, is er normaliter een maandelijkse
vergadering in Dienstencentrum Romanza – Klaproosstraat 74 te 2610 Wilrijk (achter Rizla). Gezien
de drukke agenda en verlofperiode juli/augustus, worden deze tijdelijk opgeschort. De maandelijkse
vergaderingen starten opnieuw in september 2022. ‘Tijdelijke oplossing’: vanaf mei 2022 komen zij
die willen op de eerste vrijdag van de maand bij elkaar voor een drankje en een babbel in
Dienstencentrum Romanza.(tussen 14u00 en =/- 17u00).
Zondag 1 mei 2022:Na de herdenking op het Schoonselhof - Carré Français, viering van Camerone
met lunch in zaal NOVA, Hoboken.
Za 11 juni 2022:’ Popote’ (familiefeest) in zaal Nova of DC Romanza.
Do 14 juli 2022: Franse Nationale feestdag: Herdenking op het Schoonselhof en broodjeslunch in zaal
Nova.
Zo 2 oktober 2022: Herdenking Brigadegeneraal Van Hecke te Edegem en maaltijd in ‘De Basiliek’.
Inlichtingen: Eddy Vanhamel – secretaris – 0493-066 345 - vanhamel@me.com
Koninklijk Verbond Veteranen Leopold III – IMOS Afdeling Antwerpen
Gezien de goede samenwerking tussen beide verenigingen wordt de samenwerking verder gezet.
Za 11 juni 2022: Het Kon. Verbond der Veteranen Leopold III – Afdeling Antwerpen viert zijn 70
jarig bestaan (Platina verjaardag – meer info volgt).).
Zo 16 oktober 2022: Ledenfeest en dodenhulde
Info: Boex Jef – Voorzitter Kon. Verbond L.III – Tel. 03-658.04.68 – GSM: 0496/53.10.53
Havermans Raymond – Voorzitter IMOS – Antwerpen tel. 03-457.39.10
O.V.S. (Oud-strijders Vriendenkring Schoten)
Ma 6 juni 2022: deelname aan uitstap K.V.V.K. naar Willemstad – Herdenking slachtoffers Rhenus
127.
21 juli 2022: Te Deum Schoten n.a.v. Nationale Feestdag
Zo 7 augustus 2022: Uitstap naar Nieuwpoort
Zo 4 september 2022: Plechtigheid in Klein Willebroek aan de Van Enschodtbrug
Za 17 september 2002: Inhuldiging en wijding nieuwe vlag 12u15
Info: Secretaris – Jef Boex – 03-658.04.68 – GSM 0496/53.10.53
NSB – Gierle
Dertiende Editie

Herdenking Wereldoorlog II
Woensdag 4 mei 2022

Flypast
door de Battle of Britain Memorial Flight
met de laatste nog vliegwaardige
LANCASTER-bommenwerper in Europa.
Op 4 mei 2022 zal deze Lancaster van de
BBMF een flypast uitvoeren over Gierle.
De flypast is voorzien voor 13u00.
Belangstellenden worden verwacht op het
terrein aan de Molen (MolenstraatHoutakkerstraat), die voor de gelegenheid in
werking zal zijn.

Lancaster die op 4 mei flypast zal uitvoeren

Een organisatie van NSB, afd. Gierle, vzw Spearhead, met medewerking van het Gemeentebestuur,
Kon. Harmonie, Toerisme Lille.
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Op zondag 15 mei 2022 gaat in het centrum van Gierle de dertiende editie van de Herdenkingsviering
WO II door. De N.S.B. – afdeling Gierle en het Herdenkingscomité Gierle bundelen hierbij hun
krachten.
Tijdens deze viering zal er, met twee jaar vertraging, aandacht besteed worden aan de 75ste verjaardag
van het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Info: Paul Mellaerts – paulmellaerts@hotmail.com
ERGOEDGIILDE
Via hedendaagse communicatiemiddelen en door een gerichte deelname aan evenementen
wil de vereniging Erfgoedgilde bijdragen tot de publieke kennis van bepaalde aspecten
van het dagelijkse leven van de generaties die de 20e eeuw maakten.
Za 16 april 2022: Samenkomst te Wiekevorst – causerie Paul Oyen over de bereden
Rijkswacht.
Zo 15 mei 2022: Deelname Fortengordel in fort 8. Medewerking
Zo 22 mei 2022: Deelname Open deur – Politie Bekkevoort
Za 18 juni 2022: samenkomst te Wiekevorst – voordracht Jean-Marie Spille over de Hawk-raketten.
Vr-Za-Zo 24-25-26 juni 2022: Deelname Historia Mundi te Wachtebeke.
Zo 4 september 2022: Deelname Fotoshoot Fort 8 Hoboken
Zo 11 september 2022: Deelname Open Monumentendag Fort 8 te Hoboken.
Inlichtingen: info@erfgoedgilde.be – willy.van.den.bulck2@telenet.be (secretaris Erfgoedgilde).
Polars Bears – 2nd Brach – n°1 Belgian Branch
Za 22 oktober 2022: Herdenkingsplechtigheid – bevrijding Wuustwezel aan het Polar Bear
monument.
Info: Eric Van Goethem – evango@skynet.be - tel: 03-633.26.52 – GSM 0479-842.980.
Vuurkruisers en Oudsrijders Berchem
Do 21 juli 2022: Nationale Feestdag – Bloemenhulde om 11u00 aan Monument – Vuurkruisers
Vr 11 november 2022: 10u00 – H. Mis. Bloemenhulde op begraafplaats. Nadien drink en banket.
Algemene Vergadering: wordt gepland – datum en plaats volgen later
Koffietafel met tombola gaat dit jaar niet door.
Meer info: Michel Wolters van der Wey – 0449-42.61.87.
FoxNov – Militaire Vriendenkring vzw
Zo 08 mei 2022: Herdenking AVOG – Hoboken
Za 14 mei 2022: Dag van de Vrede – Deurne
Do 21 juli 2022: Nationale Feestdag - Antwerpen
Zo-Ma 26/27 juni 2022: Historia Mundi – Wachtebeke
Vr-Za-Zo 29/30/31 juli 2022: Operation Bluecoat – Lichtaart
Zo 04 september 2022: AVOG – Hoboken
?? september 2022: Bevrijding Antwerpen - Cromwelltank
Vr-Za-Zo 07/08/09 oktober 2022: Army Camp – Boom
Vr 11 november 2022: Wapenstilstand – Hoboken
Di 15 november 2022: Dag van de Dynastie – Antwerpen
Info: Voorzitter Robert Bals – 0475 63 34 07 – robert.bals@telenet.be
Vaderlandslievende Vereniging afdeling Groot Kortenaken
Za 7 mei 2022: Herdenking van “De Bevrijdingsdag”. Start met koffietafel in CC Den Berg 17u00.
8u45: vertrek in stoet naar parochiekerk O.L.V. van de Rozenkrans. 19u00: Eucharistieviering. Nadien
bloemenhulde graf Marcel Nagels en receptie in CC, aangeboden door gemeentebestuur.
Koffietafel: 12,00€ p/p. Verwittigen via 0494 417 50 54.
Ma 6 juni 2022: Daguitstap naar Willemstad.
Za 23 juli 2022: 3Te Deum” in parochiekerk Sint-Bartholomeus te Waanrode.
Info: Marijke Stiers – marijkestiers@skynet.be - 011-58 24 08.
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Shoah Herdenking 8 mei 2022 om 18u00
Dit jaar kan er terug een grote “ SHOAH en bevrijding van de Duitse kampen” herdenking
georganiseerd worden in de zaal Chabad op de Belgiëlei met nadien een bloemenhulde aan het
deportatiemonument.
Voor het vormen van een erehaag moet de vaandeldrager(‘s) t om 17u15 aan de ingang van de
zaal aanwezig zijn .In de zaal worden zitplaatsen voorzien.
De aanwezige bestuursleden moeten om 17u45 in de zaal aanwezig zijn. Er worden aparte
zitplaatsen voorzien.
Meer info: mia.bernaerts47@gmail.com of 0472 10 44 42.
Dresscode:, uniform of stadskledij, voor de dames : bedekte schouders en halsuitsnijding.

8 Mei Comité regio Mechelen – Gewest Mechelen Lier
Zo 08 mei 2022: Academische zitting – 77 jaar Bevrijding! – 25 jarig bestaan
Dit jaar is het 77 jaar geleden zijn dat er een einde kwam aan
Wereldoorlog II, dat de concentratie- en vernietigingskampen werden
bevrijd en het fascisme werd overwonnen.
We herdenken dit (als het Coronavirus niet opnieuw roet in het eten
komt gooien, maar laat ons optimist blijven) met een Academische
zitting in de Raadzaal van het Stadhuis van Mechelen. Het is in deze
zaal dat in 1946 de processen plaatsvonden van de beulen van het
concentratiekamp Breendonk, het enige concentratiekamp op Belgische bodem.
Na de Academische zitting volgt een receptie en wordt een feestelijk banketgeorganiseerd in de
Salons Van Dijck, F. de Merodestraat 33 te Mechelen. Er is live muziek voorzien door "The French
Captain" met daarna discobar.
Meer informatie: Secretariaat: Jef Van Iseghem - Nieuwe Kapucijnenstraat 39/103 2800 Mechelen
015 43 40 02 – 0477 63 68 38
info@8meicomitemechelen.be - ncpgr-mechelen.lier@proximus.be - www.8meicomitemechelen.be
http://www.facebook.com/8MeiComiteregioMechelen
KAZERNE DOSSIN
Voor je het weet, is het alweer zomervakantie. Bereid je goed voor en ontdek in deze
nieuwsbrief boeiende literatuur over de Universele Mensenrechten. Zo weet je zeker wat
doen deze zomer! Maar laat ons niet te snel gaan, mei en juni komen er nog aan. Zo is de
maand mei gevuld met tal van activiteiten. Bekijk op zondag 8 mei 2022 de documentaire
‘Sisters’ en kom op 12 mei meer te weten over het onderzoek ‘Left Behind’. Zondag 15
mei 2022 organiseren we een vriendendag. Tot dan?
Word vriend van Kazerne Dossin !!!!.
“ Vind je de herinnering aan de Holocaust belangrijk? Voel je je betrokken bij het thema
mensenrechten? Word dan vriend van Kazerne Dossin.
Je morele en financiële steun (50 euro) is voor onze organisatie een duwtje in de rug en we geven ook
graag iets terug. Zo organiseren we op zondag 15 mei 2022 een namiddag speciaal voor de’ vrienden’,
met een geleid bezoek door de tijdelijke expo ‘Universal Human Rights’, een hapje en een nagesprek
met directeur Tomas Baum.
Daarnaast hebben vrienden nog een aantal voordelen.
Word snel vriend en neem deel aan deze vriendendag.
Contacteer Wahiba Kaddouri, communicatie@kazernedossin.eu , voor meer informatie”
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Maandag 9 mei 2022 - Dag van Europa
9 mei is de Dag van Europa. Op deze dag in 1950 pleitte de toenmalige Franse Minister van
Buitenlandse Zaken Robert Schuman in een belangrijke
rede voor een organisatie die de Franse en Duitse productie
van kolen en staal onder gezamenlijk beheer zou plaatsen.
Kolen en staal zijn belangrijke grondstoffen voor de
oorlogsvoering.
Op deze manier zou de vrede op het Europese continent
bewaakt worden. Het eerste samenwerkingsverband dat in
1950 werd opgericht en de naam 'Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal' kreeg, is een belangrijke voorloper
van de hedendaagse Europese Unie.
In 1985 werd 9 mei uitgeroepen tot 'Dag van Europa'. Het idee achter deze dag was burgers ervan
bewust te maken dat de EU de manier is om alle burgers in de EU een goede levensstandaard te kunnen
garanderen. En nu nog steeds wordt gestreefd naar een Europa waarin de
vrijheid en identiteit van het hele Europese volk gerespecteerd wordt en waarin
de samenwerking van verschillende volkeren wordt bevorderd. Daarom worden
jaarlijks op de Dag van Europa verschillende evenementen georganiseerd.
Wat gebeurde er op 9 mei 1950?
Op 9 mei 1950, minder dan vijf jaar na het einde van de Tweede
Wereldoorlog, werd de pers in Parijs bijeengeroepen voor een 'mededeling van
het hoogste belang'. Op deze persbijeenkomst las de toenmalige Franse Minister
van Buitenlandse Zaken Robert Schuman de eerste regels van een verklaring
aan de pers voor. In zijn verklaring pleitte Schuman voor een organisatie die
de Franse en Duitse productie van kolen en staal - belangrijke grondstoffen voor
de oorlogsvoering - onder gezamenlijk beheer zou plaatsen. Op die manier zou
de vrede op het Europese continent bewaakt worden.

Robert Schuman

In de Verklaring van 9 mei 1950 staat:
'De wereldvrede kan alleen worden beschermd door een krachtsontplooiing die evenredig is aan de
gevaren die haar bedreigen.' 'Door de gezamenlijke productie van de oorlogsindustrieën onder
gezag te plaatsen van een nieuwe Hoge Autoriteit, wier beslissingen bindend zijn voor Frankrijk,
Duitsland en de andere landen die zich aansluiten, legt dit voorstel de eerste concrete fundamenten
voor een Europese federatie, die onontbeerlijk is voor het handhaven van de vrede.'

Jean Monnet

De Fransman Jean Monnet had deze verklaring geschreven. Jean Monnet
zou vervolgens voorzitter worden van het eerste samenwerkingsverband, dat de
naam 'Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal' kreeg en één van de
voorlopers is van de hedendaagse Europese Unie.
Deze supranationale Europese organisatie ging de productie van
grondstoffen, die op dat moment de basis van alle militaire macht vormden,
beheren: kolen en staal. Dat was bijzonder, want de twee landen die nu hun
nationale zeggenschap over de 'zenuw van de oorlog' moesten opgeven, hadden
elkaar enkele jaren daarvoor nog op leven en dood bevochten in een gruwelijk
conflict dat niet alleen grote materiële, maar vooral ook enorme geestelijke
schade -haatgevoelens, wrok en vooroordelen- had nagelaten.

(Europa nu - onafhankelijk en Actueel)
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Op 8 april 1875, 147 jaar geleden, werd Koning Albert I geboren
Albert Leopold Clemens Marie Meinrad was het vijfde kind van prins Filips, graaf van Vlaanderen,
en van prinses Maria van Hohenzollern-Sigmaringen. Zijn vader was de broer van koning Leopold II
en zijn moeder was de jongste dochter van Karel Anton van Hohenzollern-Sigmaringen.
Door het overlijden van kroonprins Leopold in 1869 evenals het overlijden van zijn vader prins
Filips (de jongere broer van Leopold II) en het overlijden van zijn eigen oudere broer Boudewijn in
1891 werd Albert van dan af voorbereid op de onverwachte taak als toekomstige koning.
Als troonopvolger kon hij een beroep doen op veel familiebanden; zijn oom Carol was koning van
Roemenië, zijn tante Stephanie koningin van Portugal, nog een andere tante, Charlotte, was de keizerin
van Mexico. Zijn overgrootvader was de (verdreven) koning der Fransen, Lodewijk Philips van
Orléans, zijn nicht Stephanie van België was kroonprinses van Oostenrijk-Hongarije, de tante van zijn
vrouw was keizerin Elisabeth van Oostenrijk en zijn zwager was kroonprins van Beieren. Veel van
deze familiebanden werden op de proef gesteld tijdens de Eerste Wereldoorlog; hij liet om die reden
later de Saksische kwartieren uit zijn familiewapen bannen en de familienaam Saksen-Coburg-Gotha
uit zijn titulatuur schrappen.
Albert heeft Belgisch Congo driemaal bezocht. De eerste keer in 1909 wat toen nog gebeurde in
zijn rol van koninklijke prins en troonopvolger, de tweede maal in 1928 en een laatste keer in 1932
Huwelijk en kinderen
Albert huwde op 2 oktober 1900 met hertogin Elisabeth in Beieren, dochter van Karel Theodoor in
Beieren en Maria José van Bragança. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren:
• Leopold, de latere vierde Koning der Belgen;
• Karel, de latere prins-regent;
• en Marie José, die later koningin van Italië zou zijn totdat de monarchie in Italië werd
afgeschaft.
Eerste Wereldoorlog
Op 11 oktober 1914 was de beslissing gevallen het Belgisch leger te verzamelen achter de IJzer.
Daar zou het ook slag leveren waardoor een definitief einde kwam aan
de bewegingsoorlog en de loopgravenoorlog begon. Terwijl de regering
in ballingschap was in Le Havre, bleef koning Albert I de gehele oorlog
bij zijn soldaten in de buurt van de loopgraven. De koning verbleef op
enkele kilometers van het front in een villa in De Panne. Na de oorlog
richtten de oud-strijders in Nieuwpoort naast de IJzer een monument op
om hem te gedenken en te eren. De koning ging de mythologie van de
Belgische geschiedenis in als koning-ridder en koning-soldaat.
De koning zelf was met de officieuze titel van zijn hagiografen niet
opgezet. Wel nam hij, in overeenstemming met het toenmalige begrip
van de grondwet, daadwerkelijk het opperbevel waar over de Belgische strijdkrachten en hij woog op
de belangrijke beslissingen die tijdens de veldtocht moesten genomen worden.
Een bijzonder moeilijke beslissing van historisch belang was het Belgisch Leger niet naar Frankrijk
terug te trekken, maar wel naar de streek van Nieuwpoort, Veurne, Diksmuide achter de IJzer.[2][3]
Na de oorlog ontving koning Albert I de Amerikaanse president Woodrow Wilson in juni 1919 op
bezoek in België, het eerste bezoek van een Amerikaans president aan België in de geschiedenis.
Albert en de wetenschappen
Op 1 oktober 1927 hield koning Albert I (1875-1934) zijn beroemd gebleven toespraak van Seraing
in de bedrijven van John Cockerill. Deze redevoering is een mobiliserende mythe geworden, lezen we
in de Geschiedenis van de Wetenschappen in België. Tot de huidige dag toe wordt Albert I immers
geciteerd in elk politiek discours over wetenschap. “Er heerst in België een echte crisis der
wetenschappelijke instellingen en laboratoria”, zei de koning tegen de verzamelde fine fleur van
economie en politiek. Albert I stelde de betere kringen ook een oplossing voor: “Door de initiatieven
onzer industriëlen en financiers, de kunde onzer ingenieurs, de bekwaamheid onzer arbeiders, zullen
alle hinderpalen uit de weg worden geruimd”. De rijken der Belgische aarde hadden de boodschap
begrepen en een jaar later werd het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (NFWO)
gesticht, onder het voorzitterschap van Emile Francqui. Het meteen stevig gespekte fonds kreeg de
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steun van onder andere de familie Solvay en de belangrijkste banken van België en zorgde niet alleen
voor een opleving van de industrie via laboratoriumonderzoek, maar ook voor de uitbreiding van het
Belgische patrimonium.
Ook de huidige Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) profiteerden immers van deze duw
in de rug, en in de overzichtswerken van de instellingen vinden we in de jaren 1930 vooral
wetenschappelijke expedities naar verre landen. Niet alleen werden de plaatselijke archeologie,
etnografie, fauna en flora bestudeerd, als het even kon werd een en ander ook mee huiswaarts genomen.
De jaren 1930 blijken een opvallend rijke periode voor een aantal FWI's.
In de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) was Jean Capart hoofdconservator
(1925-1942). Voor die tijd had hij bijzonder veel aandacht voor het publiek en het educatieve gehalte
van zijn collecties. Zo bracht men bij de Frans-Belgische expeditie naar het Paaseiland in 1934 met het
schoolschip Mercator twee van de bekende grote beelden mee: een voor het Parijse Musée de l'Homme,
en een voor de Brusselse KMKG. In 1935 bijvoorbeeld, nam een team archeologen, gesteund door het
NFWO, uit Apamea in Syrië een indrukwekkend jachtmozaïek mee, die tot vandaag tot de topstukken
van KMKG wordt gerekend.
Niet alleen het Jubelparkmuseum leefde op, ook het Museum voor Natuurwetenschappen
organiseerde tussen 1933 en 1938 belangrijke dier- en plantkundige zendingen naar het Nationaal
Albert Park. Het Afrika-museum verzamelde
van 1927 af volgens het principe van zo veel
mogelijk reeksen specimens per soort en zelfs
per vindplaats, waardoor het Museum
uitgroeide tot een van de belangrijkste centra
op het gebied van de Afrikaanse zoölogie. De
Sterrenwacht kreeg in 1930 een aantal nieuwe
instrumenten, waaronder een Zeiss-telescoop
van 1 m diameter.
Alberts plan voor ‘een nuttige,
patriottische, sociale, pacifistische, op privémecenaat steunende wetenschap’ overleefde
de Tweede Wereldoorlog niet. De
opkomende big science verplichtte de Staat
tot een ander, meer internationaal gericht wetenschapsbeleid.
Albert heeft enkele reizen gemaakt voor en tijdens zijn koningschap. Zo reisde hij in 1898 als prins
en in 1919 als koning naar de Verenigde Staten van Amerika.[ Tijdens die twee bezoeken trok hij door
het land. Albert werd in 1919 als oorlogsheld met veel luister ontvangen door de Amerikanen.
Ook was Albert de eerste koning die door Belgisch-Congo reisde: in 1909 als prins, in 1928 als
koning. De tocht in 1928 was vooral bedoeld om aan te tonen dat men comfortabel kon reizen door
Congo.
In 1920 bezocht hij samen met koningin Elisabeth en prins Leopold Brazilië. Hij reisde van
Zeebrugge op een Braziliaanse oorlogsbodem naar Rio de Janeiro en bezocht tijdens zijn 27 dagen
tellend verblijf ook de staat Minas Gerais en São Paulo.[5]
Albert I stierf na een val van de rotsen in Marche-les-Dames (Namen) op 17 februari 1934. Zijn
lichaam werd om twee uur in de nacht van 17 op 18 februari gevonden. De ochtend van 18 februari
stond de wereldpers al op zijn kop door het overlijden van Albert I. Omdat er van de val geen getuigen
waren, werd druk gespeculeerd over de ware doodsoorzaak. Albert was een bekwame klimmer en
daarom menen sommigen dat het moeilijk aan te nemen is dat het om een ongeval zou gaan en dat het
waarschijnlijker is dat de koning elders zou vermoord zijn (of zelfs zelfmoord zou gepleegd hebben)
en dat zijn dode lichaam nooit in Marche-les-Dames heeft gelegen of daar pas in de nacht van 17 op
18 februari werd neergelegd om een val te ensceneren Theorieën gaan van jaloerse echtgenoten tot
moord door de Franse geheime dienst, omdat Albert I het militaire akkoord met Frankrijk zou willen
opzeggen en terugkeren naar de Belgische neutraliteit. Geen van deze stellingen heeft men kunnen
bewijzen.
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Onderzoek 80 jaar later
In 2016 raakte bekend dat journalist Reinout Goddyn van het VTM-programma Royalty met bloed
besmeurde bladeren had gekocht die op de plaats van het ongeval door omwonenden waren verzameld.
Vergelijking in 2016 door de Leuvense forensische geneticus dr. Maarten Larmuseau en zijn team van
het DNA van twee van Alberts verwanten (onder wie de voormalige Bulgaarse tsaar Simeon van
Saksen-Coburg en Gotha in vaderlijke lijn en Anna Maria Freifrau von Haxthausen in moederlijke
lijn[11]) en het bloed op de bladeren bewees dat het wel degelijk om het bloed van de koning ging. [12]
Larmuseau werd geholpen door de Gentse professor Dieter Deforce, die in 2014 reeds had aangetoond
dat het om menselijk bloed ging. Dit onderzoek onderschrijft de officiële versie van de feiten en toont
ook aan dat het juridisch onderzoek reeds vanaf het begin niet perfect had kunnen verlopen, aangezien
de plaats van het ongeval door souvenirjagers verstoord was.
Uitvaart
De begrafenis van koning Albert vond plaats op 22 februari volgens het uitgeschreven ceremonieel.
De rouwstoet trok van het Koninklijk Paleis in Brussel naar de Sint-Goedele kathedraal, waar de dienst
werd geleid door kardinaal Van Roey. Daarna waren er salvo's in het Jubelpark en werd verder gereden
naar Laken, waar de kist werd bijgezet in de koninklijke crypte. 's Avonds was er een concert in het
Brussels Conservatorium.
De begrafenis bracht een ongeziene volkstoeloop teweeg. Volgens de kranten stonden er twee
miljoen mensen langs het parcours van de rouwstoet,[13] wat overeenkwam
met een kwart van de Belgische bevolking.
Nalatenschap
Vanwege zijn houding en gedrag tijdens de Eerste Wereldoorlog is Albert
I nog steeds een van de populairste Belgische vorsten. Er zijn in België veel
standbeelden van hem te vinden en verschillende zaken naar hem vernoemd:
zoals de Albertina-bibliotheek (Koninklijke Bibliotheek van België) in
Brussel, het Albertkanaal, het Koning Albertpark in Gent, Kortrijk,
Antwerpen en Brugge en het Koning Albert I-monument. In 2005 eindigde
hij op nr. 126 in de Vlaamse versie van De Grootste Belg en op nr. 12 in de Waalse versie. De faam
van Koning Albert I reikt tot ver over de grenzen van België. Ook in het buitenland zijn straten en
pleinen naar hem genoemd en monumenten opgericht.

Tentoonstelling “Mijn Legerdienst – Waar”
Open van zat 07 mei 2022 tot zo 22 mei 2022 – dagelijks van 11u00 tot 16u00.
Toegang gratis
De tentoonstelling staat opgesteld in de campus Blairon Turnhout blok Europeion, is verdeeld over
7 zalen ± 120 m2 en laat volgende items zien: · Het 8ste Linieregiment waar alles mee begon in 1938.
· De dienstplicht: Van burger tot militair - De basisopleiding – De verdere opleiding – Het leven in de
eenheid – De afzwaai. · De geschiedenis van de rijschool in Turnhout. · Scholen uit het verleden voor
officieren en onderofficieren, de Troepenkinderen, Pupillen- en Cadettenscholen. · De legerdienst in
de NATO en andere landen. · Evolutie van het Belgische leger van 1944 tot 2021. · Info over 69
garnizoenen met ± 104 kazerne/kwartieren in België. · Ontstaan Belgische Strijdkrachten Duitsland
(BSD). · Het leven in de BSD. · Info over 34 garnizoenen met ± 59 kazerne/kwartieren in de BSD. ·
Een infostand van verschillende actieve eenheden.
Verkoop boek "Mijn Legerdienst - WAAR", ten voordele "Kom op tegen kanker", zie website.
Meer info: http://www.ocnr3.be - 0497-35 37 76
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De Edegemse afdeling van de Nationale Strijdersbond nodigt U
uit op een lezing door Admiraal Michel HOFMAN, Chef
Defensie, op maandag 9 mei 2022 om 20u00 in hotel “De
Basiliek”, Trooststraat 22 te 2650 Edegem
“Defensie in beweging: uitdagingen en opportuniteiten van de
transformatie.”
“ De oorlog in Oekraïne heft voor het eerst in de geschiedenis geleid tot de activatie van de snelle
interventiemacht van de NAVO. Uiteraard levert ook de Belgische Defensie hieraan een bijdrage. Dit
nieuwe conflict op Europese bodem zal ongetwijfeld ook een invloed hebben op de transformatie van
onze Defensie. De permanentie uitdaging van deze transformatie bestaat erin een evenwicht te vinden
tussen het vermogen om operaties uit te voeren, de noodzaak om duurzaam onze paraatheid te
verzekeren, de geleidelijke ontwikkeling en uitvoering van nieuwe capaciteiten , en de
“herkapitalisatie” van ons meest kostbare “bezit”, ons personeel ”
Mis deze unieke kans niet om rechtstreeks van de Chef Defensie meer te vernemen over de
transformatie van Defensie. Om organisatorische redenen vragen we wel in te schrijven vóór 04 mei
2022 op het volgende e-mailadres : hendrik.vansluijs@hotmail.com. De deuren openen om 19u30 en
deelname is gratis.

Doelstellingen van het K.V.V.K.
- Verenigingen samen brengen die de vaderlandsliefde in de meest brede betekenis van het woord in
ere wensen te houden, om banden te verstevigen en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Ze
worden aangespoord deze doelstellingen op te nemen in hun statuten.
- IJveren voor de ontwikkeling van de vaderlandsliefde en burgerzin bij de jeugd.
- De herinnering levendig houden aan de betekenisvolle historische gebeurtenissen.
- De erkenning van de democratische waarde van de humanitaire- en vredesgedachte.
- De samenwerking bevorderen met gelijkgezinde organisaties in gans het land

Overlijdensbericht
Donderdag 14 april 2022 overleed dhr. Charel Heylen. Hij werd geboren te Geel op 4 november 1919.
Hij was oud-strijder 1940-1945. Twee jaar geleden vierde men te Geel-Ten Aard
uitgebreid zijn hondertse verjaardag. Tijdens WO II deed hij dienst bij ‘het
paardenvolk’ en verbleef tijdens de achttiendaagse veldtocht in Lier en Jodoigne,
waar hij mede voor de bevoorrading moest zorgen. Zijn ouderlijke woonst heeft
tijdens de oorlog nog dienst gedaan als ziekenboeg voor het Rode Kruis en ook als
schuilplaats tijdens de bevrijding.
De voorzitter en bestuursleden van K.VV.K. betuigen hun innige deelneming aan de getroffen familie
en vriendenkring.

Algemene Ledenvergadering N.V.V.S. (Nationale Vriendenkring der Veteranen
van de Strijdkrachten) - zondag 20 maart 2022
Om
14u00
stipt
starte
de
Algemene
Ledenvergadering N.V.V.S. – afdeling Antwerpen
met de intrede van de vaandels en het spelen van de
nationale hymne.
Voorzitter Marc Van Boxelaer verwelkomt de leden
na een lange periode van inactiviteit wegens Covid.
Hij benadrukt dat het bestuur heel deze periode is
blijven doorvergaderen en dat er nog deel werd
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genomen aan heel wat plechtigheden, meer bepaald deze ter uitvoering van de convenant met het
district Merksem.
“De toestand in Oekraïne baart grote zorgen. N.V.V.S. wil aan de goede kant van de geschiedenis
staan door onze gehechtheid aan het vaderland, zijn instellingen en zijn waarde, ZM de Koning, het
Belgisch legre, de Europese Unie en de NAVO” dixit de voorzitter.
De controle op het financieel beleid geschiedde door twee leden-commissarrissen. Ze lezen het
goedkeuringsverslag voo, en de algemene vergadering verleent kwijting aan het bestuur.
De nationale ondervoorzitter – N.V.V.S. , dhr. Vliegen Jacky, brengt de groet van de Nationale Raad
van Bestuur over.
In zijn slotwoord geeft voorzitter Marc Van Boxelaer uitleg over de komende activiteiten:
-De erkenning door Defensie als vaderlandslievende vereniging is, met steun van het Bataljon
Artillerie, verlengd.
- De contacten met andere vaderlandslievende verenigingen en de koepels K.V.V.K. en Servio,
waarbij N.V.V.S. is aangesloten, blijven uitstekend.
- Door de gewijzigde situatie in het Gunfire Museum heeft N.V.V.S. de lokalen moeten
ontruimen. Een nieuw lokaal werd toegewezen.
- Ook het uniformenmuseum is ontruimd.
- Dit jaar zullen de activiteiten zich in normale modus ontwikkelen.
- De herdenking de Merode is afhankelijk van de organsatorische en financiële mogelijkheden.
- De permanente communicatie loopt via de website en de maandelijkse, digitale, nieuwsbrief
BE! van K.V.V.K.

Na de Algemene Vergadering -afdeling Antwerpen volgde er nog een Algemene Vergadering van
N.V.V.S. Nationaal.
De nationale ondervoorzitter, Jacky Vliegen, opent de vergadering om 15u00. Er wordt saluut gebracht
aan de vaandels.
De nationale secretaris, Marc Van Boxelaern benadrukt dat de Nationale Raad van Bestuur, ondanks
Covid, alle noodwendige bestuurlijke handelingen is blijven stellen en alle vennootschappelijke
verplichtingen t.a.v. van de instanties is blijven nakomen. De Algemene Statutaire Vergadering van
2021 werd per mail georganiseerd en een verslag werd, samen met het financieel verslag, bezorgd aan
de bevoegde instanties.
De nationale penningmeester, J.P. Van Goethem, brengt verslag uit over het werkingsjaar 2021. De
rekeningstoezichters hebben de boeken nagekeken en de nodige toetsingen verricht. De ALV verleent
kwijting aan de nationale penningmeester en aan de Nationale Raad van Bestuur van N.V.V.S. vzw.
In zijn slotwoord benadrukt de Nationale ondervoorzitter de moeilijke tijden die we beleven.
“ Desondanks zullen we terug aanknopen met onze normale werking en deelnemen aan de nationale
plechtigheden”.
Hij dankt de leden voor het vertrouwen en is positief ingesteld voor de toekomst van de vereniging.
(Marc Van Boxelaer)
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Hoe kan een land toetreden tot de Europese Unie en maakt Oekraine écht een
kans? Zo staan de zaken ervoor.
(Pieterjan Huyghebaert – 9 april 2022)
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski een
envelop gegeven met daarin een vragenlijst om de procedure voor een eventuele toetreding tot de
Europese Unie te starten. Ze beloofde zelfs dat die versneld zou kunnen starten. Hoe kan een land
toetreden tot de Europese Unie en hoe realistisch is het dat Oekraïne bij de club mag?
Welke landen komen in aanmerking voor EU-lidmaatschap?
Een land dat lid wil worden van de Europese Unie moet uiteraard aan een aantal voorwaarden
voldoen. Die voorwaarden zijn in de jaren 90 vastgelegd in de zogenoemde "criteria van Kopenhagen".
Zo moet het land stabiele instellingen hebben die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten
en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen.
Daarnaast moet het land ook een functionerende markteconomie hebben en het hoofd kunnen
bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Europese Unie.
En niet onbelangrijk: het land moet in staat zijn om de verplichtingen die samenhangen met het
lidmaatschap op zich te kunnen nemen. Dat wil onder meer zeggen dat alle EU-regelgeving moet
worden omgezet in nationale wetgeving, de zogenoemde "acquis communautaire" (meer daarover
later).
Wat is de procedure om lid te worden van de EU?
Het vragenlijstje in de envelop is een eerste voorzichtige stap om de eerder vermelde voorwaarden
te bekijken en eventueel onderhandelingen opstarten. Eventueel, want op basis van de vragenlijst gaat
de Europese Commissie een dossier voorbereiden dat dan wordt voorgelegd aan de huidige EUlidstaten en de Europese Raad. Die moeten unaniem hun goedkeuring geven om de onderhandelingen
te starten.
Het voorbereiden van dat dossier alleen al duurt normaal gesproken jaren. Het is deze stap die
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen belooft te versnellen naar "enkele weken". Dus ten vroegste
over enkele weken kunnen de eigenlijke onderhandelingen over een eventuele toetreding dus beginnen
(red. als alle EU-lidstaten groen licht geven). Vanaf dan is een land officieel kandidaat-lidstaat. In
afwachting daarvan is een land een "potentiële kandidaat-lidstaat".
Die onderhandelingen zijn een lange reeks aan overlegmomenten en vergaderingen tussen de
regeringen van de lidstaten van de Europese Unie en die van de kandidaat-lidstaat. Daarin zal Oekraïne
allerlei "huiswerk" krijgen totdat ze aan de criteria van Kopenhagen voldoen. Afhankelijk van de
situatie, kan een land nog extra criteria opgelegd krijgen.
Het grootste werk dat het langst zal duren, zal wellicht die eerder vernoemde "acquis
communautaire" zijn. Alle bestaande Europese regelgeving gaande van consumentenbescherming
over milieuwetgeving tot landbouwbeleid moet worden overgenomen in lokale wetgeving. Het gaat
over zowat honderdduizend pagina's aan wetgeving in tientallen domeinen. De Europese Unie geeft in
tussentijd wel financiële en technische ondersteuning.
Eens de Europese Unie ervan overtuigd is dat de kandidaat-lidstaat goed is voorbereid en aan de
nodige voorwaarden voldoet, wordt een toetredingsverdrag opgesteld. Dit verdrag moet dan worden
goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad. Daarna moeten alle EU-lidstaten en
de kandidaat-lidstaat zelf natuurlijk het verdrag ondertekenen en daarna nog ratificeren.
Kortom, toetreden tot de Europese Unie is een werk van lange adem. Gemiddeld duurt het 4 à 5
jaar, maar Kroatië bijvoorbeeld deed er bijna 8 jaar over. En sommige andere landen zijn al veel langer
kandidaat-lidstaat, maar moeten nog grondige hervormingen doorvoeren voor ze echt in aanmerking
kunnen komen.
Welke andere landen wachten op een mogelijke toetreding?
Er zijn momenteel 5 kandidaat-lidstaten. Het gaat om Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro,
Servië en Turkije. De meeste landen hebben nog heel wat werk voor de boeg voor ze ooit lid zouden
kunnen worden. Turkije bijvoorbeeld lijkt de laatste jaren die wens zelf te hebben opgeborgen, al zijn
ze officieel nog steeds een kandidaat-lidstaat.
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Ook Bosnië en Herzegovina, en Kosovo willen lid worden, maar die landen zijn nog geen kandidaatlidstaten. Die worden momenteel "potentieel kandidaat-lidstaat" genoemd, in afwachting van de
goedkeuring van hun kandidatuur en de start van echte onderhandelingen. Een label dat ook Oekraïne
wellicht binnenkort zal krijgen.
IJsland was ook een tijdje in de running, maar is sinds enkele jaren op eigen verzoek geen kandidaatlidstaat meer. IJsland is overigens, net als Noorwegen en Liechtenstein, wél lid van de Europese
Economische Ruimte.
Die drie zijn daarnaast samen met Zwitserland en de meeste landen van de EU (uitgezonderd
Bulgarije, Cyprus, Ierland, Kroatië en Roemenië) ook lid van de Schengenzone.
Hoe realistisch is het toetreden van Oekraïne?
"Het lijkt mogelijk dat Oekraïne ooit op erg lange termijn toetreedt tot de Europese Unie, maar op
korte of op middellange termijn is dat ondenkbaar", zegt professor Europese politiek Hendrik Vos
(UGent) aan VRT NWS. "De Europese Unie gaat nooit een land in oorlog binnentrekken. Dat gaat
niet gebeuren."
Op die manier zou de Europese Unie een rechtstreekse partij worden in de oorlog met Rusland en
"dat zou ook meteen instabiliteit creëren in de rest van de unie voor bijvoorbeeld buitenlandse
investeerders". En dan is er nog de bijstandsclausule die andere EU-leden zou verplichten militair bij
te springen in Oekraïne. "Het zijn echt onbetreden paden", zegt Vos daarover.
Daarnaast zijn ook de toetredingsvoorwaarden een grote uitdaging. "Een land moet kunnen
aantonen dat het een democratie is, dat corruptie wordt aangepakt en dat het minderheden beschermt.
Dat kan voor Oekraïne een struikelblok zijn", zegt Vos. Los daarvan is ook die "acquis communautaire"
een uitdaging. "Je moet alle bestaande Europese wetgeving omzetten in nationale wetten. Het gaat om
zowat 100.000 pagina's aan EU-wetten."
En dan hebben we het nog niet gehad over de uitbreidingsmoeheid die er is in de Europese Unie.
"We hebben recent een grote uitbreiding gehad met landen uit Oost-Europa en we zijn die golf nog aan
het verteren", legt Vos uit. "Om dan nu weer uit te breiden met een zeer groot land qua oppervlakte en
bevolking, waarvan je weer dat er veel subsidies naartoe moeten vloeien?"
Houdt Von der Leyen Oekraïne dan een illusie voor? "Ze wilde vooral benadrukken dat we echt
wel aan de kant van Oekraïne staan", zegt Vos. "Door de manier waarop het werd aangekondigd, lijkt
het alsof het tegen de zomer allemaal rond is en Oekraïne nog dit jaar lid kan worden, maar dat kan
alleen maar tot teleurstelling leiden."

Donderdag 07 April 2022 - Toespraak door Jacques Rosiers – Divisieadmiraal
ir. (b.d.), voorzitter SERVIO, uitgesproken te Brussel tijdens de plechtigheid
aan het Graf van de Onbekende Soldaat ter gelegenheid van de Dag van de
Veteranen
Elk jaar herdenkt België zijn veteranen. De dag die daarvoor werd geprikt is 7 april, als herinnering
aan 7 april 1994, toen 10 Belgische militairen in Kigali (Rwanda) werden vermoord. De eerste
nationale Dag der Veteranen werd in 1998 gehouden. Sindsdien worden op 7 april, de Dag van de
Veteranen, alle militairen die gesneuveld zijn tijdens vrede- en humanitaire operaties sinds 1945
herdacht
Mijnheer de Vertegenwoordiger van de Koning,
Hooggeplaatste politieke, civiele en militaire autoriteiten,
Beste genodigden,
Beste patriottische vrienden van de verenigingen,
Het is een eer om deze morgen voor u allen een korte toespraak te mogen
houden. Ik dank u, in uw hoedanigheden, voor uw geapprecieerde aanwezigheid
op deze jaarlijkse herdenkingsplechtigheid aan het Graf van de Onbekende
Soldaat, desondanks het barre weer.
Namens de leden van SERVIO en, in het bijzonder, namens de aanwezige leden
van alle veteranenverenigingen verzoek ik U, Mijnheer de Vertegenwoordiger van
de Koning, om Zijne Majesteit Koning Filip respectvol te danken om zich hier op deze ceremonie te
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laten vertegenwoordigen,
Dames en Heren, zoals u kunt merken geschiedt de plechtigheid vandaag met extra glans. Acht
oudere Belgische Veteranen, van de verschillende wapens en ingezet in diverse operaties, omringen het
Graf en zorgen voor de erewacht. Deze opstelling staat symbool voor een 3-ledig bericht dat ik u snel
wens mede te delen.
Allereerst, waarom zijn we hier vandaag?
We staan voor het graf van de onbekende soldaat, een ongeïdentificeerde Belgische soldaat die in
België sneuvelde in België tijdens de eerste wereldoorlog. Sinds 11 november 1922 ligt hij begraven
aan de voet van de van de Congrescolonne, met de eer van de natie. Er is niets over hem bekend. "Het
kan ons niet schelen of hij of hij nu bourgeois, arbeider of boer was, Vlaams of Waals", aldus de Z.M.
de Koning Albert zei die dag.
De Onbekende Soldaat, hoewel onbekend voor ons, is niettemin gekend en erkend door alle Belgen.
Al bijna 100 jaar, herinnert hij ons aan de betekenis van de toewijding van het leger aan België, aan
vrede en vrijheid. Op 7 april 1994 werden tien Belgische soldaten van het 2de commando bataljon van Flawinne, die
met UNAMIR in Rwanda opereerden, lafhartig vermoord in het kamp van Kigali, na een moedig
verzet. Deze dramatische gebeurtenis heeft de publieke opinie diepgaand beïnvloed, Het is een
pijnlijke dag voor de getroffen families en voor hun kameraden wapenbroeders. De Belgische regering
koos deze datum om hulde te brengen aan de tien soldaten die stierven op soldaten, die stierven tijdens
jet uitvoeren van hun plicht.
Sindsdien heeft het Belgische leger zijn talrijke wapenfeiten samengevat door het organiseren van
- elk jaar op 7 april voor de Onbekende Soldaat - een officiële, speciale en nominatieve hulde aan alle
Belgische militairen die sinds 1945 bij operaties zijn omgekomen. Op deze manier doet het zijn taak
van de nagedachtenis, voor de soldaten, de families van de overleden soldaten en voor de generaties
na ons. Het rekent op de erkenning van het land.
Ten tweede, waarom deze speciale glans?
Laat me dat in drie punten beantwoorden.
In 100 jaar heeft de wereld 2 wereldoorlogen gekend en sinds 1945 is de vrede kostbaar voor ons
maar fragiel. Deze wordt slechts zelden verworven en is helemaal niet veralgemeend. Op vele plaatsen
in de wereld heerst instabiliteit en geweld. De recente gebeurtenissen in Oost-Europa herinneren er
ons aan op dramatische wijze: de oorlog kan ook dichtbij ons woeden
De Belgische overheid heeft nu al decennialang Belgische soldaten ingezet voor verschillende
opdrachten, zowel in het buitenland als in het binnenland. Deze mannen en vrouwen, van alle wapens,
zijn steeds bereid om op korte termijn te vertrekken, wanneer dat wordt gevraagd. Ze weten dat het
levensbedreigend kan zijn.
Na de 2 wereldoorlogen eerde België haar oud-strijders en steunde hen en hun families. Sinds 1945
is het karakter van militaire operaties geëvolueerd en is het Belgische leger stilaan een beroepsleger
geworden. Militairen die terugkeren van missies staan tegenwoordig bekend als veteranen.
Tenslotte, waarom moeten we juist nu de oudere veteranen erbij betrekken?
Op deze De Facto Veteranendag bedanken oud-veteranen Defensie voor de kans om symbolisch de
wacht te houden rond het graf van de onbekende soldaat. Net als de Oud-strijders voor hen vroeger,
willen zij garant staan voor het juiste onderhoud en het behoud van deze nationale herdenkingsplaats.
Ze zijn klaar om het over te nemen.
Vorig jaar werd dit monument herhaaldelijk ontheiligd en wij hebben de autoriteiten toen schriftelijk
gewaarschuwd.de autoriteiten schriftelijk. Wij weten niet of de daders werden vervolgd en welke
maatregelen werden genomen. Wij dringen erop aan dat al het mogelijke wordt gedaan om respectloze
handelingen in de toekomst te voorkomen.
Als er geen actie wordt ondernomen, staan we klaar om de wacht te houden. Al bijna 100 jaar brandt
een waakzame vlam onafgebroken naast de onbekende soldaat. Het is de herinnering ter nagedachtenis
aan alle soldaten die voor het vaderland zijn gestorven.Voor dit monument, waar de eerste Grondwet van België (de fundamentele wet van ons land) is
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gegraveerd, staat aan de voet van dit monument deze zuil, omringd door 4 allegorieën die onze
vrijheden symboliseren. Voor Koning Leopold l evenals voor het Graf van de Onbekende Soldaat,
durven wij hopen dat onze autoriteiten ervoor zullen zorgen dat dit monument proper wordt gemaakt
voor de ceremonie van zijn honderdjarige ceremonie op 11 november.
Tot slot, op deze 7 april 2022, doen we ook aan herstel, naast ons werk van herdenken.
Toen we de krans legden in naam van SERVIO, werd ik vergezeld door een veteraan en een jonge
veteraan in uniform.
Samen bogen we voor de Onbekende Soldaat ter nagedachtenis aan alle soldaten die sinds 1945 zijn
gesneuveld. Wij willen hiermee ons medeleven betuigen aan hun families, geliefden en vrienden.
Tenslotte herinneren wij de jongste Belgen eraan dat deze krans voor SERVIO gelegd wordt in naam
van alle leden van de vaderlandslievende verenigingen die het "Handvest van vriendschap, solidariteit
en patriottisch partnerschap" hebben ondertekend.
Leve de Koning, leve België

Vraag aan K.V.V.K. naar meer informatie
In het kader van het onderzoek naar het Belgische verzet en de herdenkingen van de slachtoffers en
de helden van de twee wereldoorlogen zouden we graag in contact komen met onze collega's van
andere afdelingen van de Geheime Legerbroederschappen. We hebben daarom contact opgenomen met
de autoriteiten van de stad Antwerpen die ons naar u hebben doorverwezen om hiernaar te informeren.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over
het bestaan van een vereniging van het Geheime Leger (Zone II of Zone III) behorend tot uw vereniging
of behoort tot de patriottische kringen verbonden aan uw stad.
Dank u bij voorbaat.
Met vriendelijke groet,
Briquemanne Quentin
Vice-Voorzitter van het Geheime Leger Zone 1 Sector A10-A60
Wie van onze lezers over meer informatie zou beschikken, wordt bij voorbaat bedankt voor het
doorsturen hiervan t.a.v. dhr. Quentin Briquemanne via email - Quentin.briquemanne@gmail.com

‘8 mei-coalitie’ roept op om van 8 mei officiële feestdag te maken
Maak van 8 mei – de dag waarop in 1945 nazi-Duitsland capituleerde en de Tweede Wereldoorlog
eindigde – een officiële feestdag. Die oproep lanceert de ‘8 mei-coalitie’, met onder meer vakbonden
en middenveldorganisaties, vrijdag.
De coalitie is een initiatief van Ellen De Soete, een van de getuigen in de Canvas-reeks ‘Kinderen
van het verzet’. Haar moeder maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van het verzet. “Vandaag
is bij ons de herinnering aan 8 mei vervaagd”, zegt De Soete. “Veel mensen weten niet meer wat
fascisme inhoudt en gaan historische feiten bagatelliseren.”
Een hele reeks organisaties en personen steunt de oproep. Onder hen onder andere de vakbonden
ACV en ABVV, middenveldorganisaties als 11.11.11, de Vrouwenraad en de Liga voor de Rechten
van de Mens, en een aantal historici, kunstenaars en andere mensen uit de cultuursector.
“8 mei, de dag van de bevrijding, hoort opnieuw een feestdag te zijn”, zo staat in de platformtekst
van de 8 mei-coalitie. “Om te herdenken, te waarschuwen, te verdedigen. Als een moment van sociale
cohesie. Als een samen uitgesproken wil voor vrede en solidariteit. Als een oproep om te handelen.
Zodat jong en oud inzien waar haat toe kan leiden en wat voor een lelijk beest fascisme is. Want enkel
wanneer je het verleden kent en we waakzaam blijven over onze grondwettelijke vrijheden, pas dan
kunnen we, nu en in de toekomst, de juiste keuzes maken.”
Geen Bevrijdingsdag
In verschillende landen, zoals Frankrijk, is 8 mei een feestdag. Nederland viert bevrijdingsdag op 5
mei. In België kregen schoolkinderen lange tijd vrijaf op 8 mei, maar die vrije dag werd in 1974
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afgeschaft. Wapenstilstand, de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november,
is wel een wettelijke feestdag in België.
Om de eis kracht bij te zetten, organiseert de 8 mei-coalitie op zondag 8 mei om 11 uur een grote
herdenking bij het Fort van Breendonk. Het fort ten zuiden van Antwerpen werd tijdens de Tweede
Wereldoorlog door de Duitse bezetter gebruikt als nazi-gevangenis voor vooral politieke gevangenen.
De voorbije jaren klonk al vaker de vraag om van 8 mei een officiële feestdag te maken.
(jvh Belga -2 april 2022)

20 Jaar FoxNov – Militaire Vriendenkring vzw !!!
“ Met als geboortedatum op 1 april 2002, hebben wij ons 20 jarig bestaan kunnen
vieren op zaterdag 02 april 2022. Twintig jaar geleden heb ik het idee met mijn vrouw
en enkele vrienden uit de sportschutterswereld uitgewerkt tot een vereniging met als
doelstelling oorlogsslachtoffers te eren, militaire voertuigen te conserveren (periode
‘60/’70/’80 liefst Belgisch) en met ons re-enactment het soldatenleven uit de tijd van
de dienstplicht aan onze
jongeren over te brengen. Mijn eerste 20 jaar van
mijn leven heb ik naast (en in) de
Rijkswachtkazerne te Wilrijk (den 180)
doorgebracht, en met familieleden in het
Vliegwezen, bij Politie en BOB, is bij mij het
uniformele en de discipline er gewoon
ingepeperd. Op 19 jarige leeftijd (1979) heeft
mijn militaire dienst iets getriggerd. Aangesloten
bij meerdere verenigingen die maar iets met het
militarisme te maken hadden, is het er later dus
van gekomen dat ik deze kriebel heb uitgewerkt
tot een volwaardige vzw. Eerst was alles wat kaki was ok, als we maar konden deelnemen aan meetings
en andere evenementen. Later is onze vriendenkring wat ‘bijgekneed’ en vertoonden we ons hoe langer
hoe meer op officiële plechtigheden. Ook ons uniform is aangepast, zodat we wat meer structuur en
presentatie kregen. Uiteindelijk werden we uitgenodigd om onze Koning te ontvangen bij de opening
van het MAS te Antwerpen. En vorig jaar in september heb ik mij ter
beschikking gesteld met mijn Rijkswacht FN om enkele dagen (en nachten)
aanwezig te zijn bij de opnames van de 8-delige serie die zich afspeelt in
1985 en gaat over 3 personen die op één of andere manier in contact komen
met de “Bende van Nijvel”. De release is waarschijnlijk begin 2023. (Er is
eerder daarover nog een verslag in BE verschenen…) Tot hier het kort
relaas…
Nu echter, na bijna twee jaar uitstel wegens corona, was de tijd rijp om
uiteindelijk op onze viering het unieke cadeau te overhandigen aan onze
gasten Kolonel SBH (b.d.) Paul Haccuria en zijn dame Erna. De verwondering was groot, toen onze
penningmeester in gala uniform van de Artillerie, zijn uniek ontwerp presenteerde. De overhandiging
werd door een goede fles champagne en een oorkonde bezegeld. Het daarop volgend buffet en ons
gezellig samenzijn was zéér geslaagd te noemen. Het was de hoogste tijd, om na 2 lange jaren
pandemie, nog eens met onze jongens aan tafel te zitten… Laat ons hopen dat we terug constructief te
werk kunnen gaan ! ”
HONORIS RESPECTU ET DIGNITATEM
(Robert Bals – Voorzitter)

Redactie/verantwoordelijke uitgever: Ron Maréchal, Hollandstraat 23/ 1D 2060 Antwerpen. rony.marechal@telenet.be
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